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Agenda: 

12-03   NL Doet 

Plein&schoonmaak-klusdag 

16-03   Fiets’les’ gr. 7/8 

@GiroGelderland 

17-03   mr vergadering 

17-03   or vergadering 

21-03   Nijntje 

beweegles 1/2/3  

23-03   Leefwijs 

‘Verantwoorde kraam’  

23-03   Inloopspreekuur 

verpleegkundige GGD (zie 

mail) 

23-03   Landelijke 

Rekendag ‘Kijkje achter 

de code’ 

24-03   Paasviering en 

lunch. 

25-03 t/m 28-03 vrije 

dagen ivm Goede Vrijdag 

en Pasen 

30-03  19:30 uur VCO 

volleybaltoernooi voor 

teams van leerkrachten 

Nieuwe site. 
Sinds de eerste week van maart is via het vertrouwde adres www.kisveldvco.nl 

een nieuwe site te vinden. Veel schoolinformatie, korte nieuwsberichten en 

over een tijdje ook wat meer foto’s. Als u nog belangrijke zaken mist dan kunt 

u dit doorgeven aan Erik Kuiper of Ellen Hemmers. 

 

Nieuwe digitale borden 
De touchscreens hangen in 3/4 en 5/6. Het scherpe beeld is een lust voor het 

oog. Geen beamer meer die uitvalt of lichtinval van buiten dat een filmpje 

compleet onzichtbaar maakt. Vanaf deze plek zeggen we dank je wel tegen 

Daniël (vader van Sunniva) en meneer Hegeman (opa van Jette). Zij hebben de 

oude borden en beamers vakkundig verwijderd. 

 
Ziekte conciërge Paul 
Paul is al ziek sinds eind februari. Af en toe weigert zijn lijf dienst en moet 

hij een pas op de plaats maken. Zoals het er nu uitziet wil hij over een tijdje 

zijn werkzaamheden weer voorzichtig oppakken.  Beterschap Paul! 

 
NLdoet, hulp gewenst 
Er zijn al zo’n 8 mensen die komen helpen. Top! Mocht u vergeten zijn om zich 

aan te melden, en wilt u wel helpen, dat kan nog steeds!! 

Op zaterdag 12 maart doen wij mee met de landelijke actie ‘NLdoet’.  Tussen 

08:30 uur en 11:30 uur (en dat mag ook van 10:00 uur tot 11:15 uur o.i.d.)  is 

een ieder welkom die wil helpen met: ramen lappen (buitenkant), speelzaal 

vegen/poetsen, laurier snoeien, onkruid verwijderen langs de hekken, 

hinkelpaden verven, belijning verven (basketbalveld) etc. 

Wij hebben de verf, de kwasten, de koffie, de thee en de koekjes. Neemt u 

zelf de snoeischaar, onkruidkrabber en  poetsdoeken mee? 

I.v.m. aantal koeken en hoeveelheid koffie is het wel fijn indien u zich bij mij 

van tevoren aanmeldt, e.hemmers@kisveldvco.nl  
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10-04   10:00 uur 

Schooldienst in PKN kerk  

14-04 & 15-04 Ellen 

afwezig i.v.m. VCO 

directie 2-daagse 

22-04   Koningspelen, 

09:00 -11:30 groep 1/2 

ook van harte welkom! 

 

 

 

 

 

 

Oud papier: 

1e en 3e volle weekend 

van de maand. (zie ook 

de homepage van onze 

site) 

  

 

 

 

 

De volgende Nieuwsbrief 

verschijnt rond 29 maart 

2016. 

 

 

 

 
FC Twente en Pepijn 
Alle kinderen van de Kidsclub van FcTwente maken kans om bij een wedstrijd 

van FcTwente mee te doen in de line up voorafgaand aan een wedstrijd. 

Tevens mogen ze dan de wedstrijd bekijken vanaf de tribune. A.s. zaterdag, 

12 maart, mag Pepijn uit groep 7 mee het veld op met 1 van de Twente spelers. 

Pepijn, we wensen je vanaf deze plek een heel gave avond! 

 

Passend onderwijs en de plusgroep 
Passend onderwijs is bedoeld voor alle kinderen. Het is letterlijk onderwijs 

bieden dat past bij een kind. In alle vakken en lessen die bij ons op school 

worden gegeven is de leerkracht constant bezig om inhoud aan te passen aan 

de vele verschillende niveaus van de kinderen. En voor de meeste kinderen is 

dit een prima manier. Er zijn echter kinderen die op een hoger plan denken en 

handelen, deze kinderen kunnen de lesstof met gemak aan en de dreiging van 

‘onderpresteren’ ligt op de loer. Ook kan het zijn dat deze kinderen nooit 

hoeven leren om kennis en feiten te weten, 1x horen of overkijken is 

voldoende.  

Speciaal voor een kleine groep plusleerlingen starten we vanaf 29 maart een 

plusgroep (leerlingen uit groep 4 t/m 8). De groep leert in de serie van 6 

momenten om te leren, het ‘leren leren’.  Want ook deze kinderen hebben het 

recht dat ze zich voldoende kunnen blijven ontwikkelen. 

Vanuit VCO is bureau Doumée aangetrokken om met verschillende plusgroepen 

van VCO aan het werk te gaan. Dit bureau is gespecialiseerd in het begeleiden 

van begaafde en hoogbegaafde leerlingen. We zijn heel blij dat wij ook mogen 

deelnemen aan dit traject. De teamleden zijn nu druk bezig met een eerste 

screening van hun groep. Daarna vullen zij een vragenlijst in en benaderen ze 

ouders van leerlingen die volgens ons in aanmerking komen voor de plusgroep. 

Concreet houdt het voor onze nieuw te vormen plusgroep in dat zij vanaf 29 

maart, 6x 1,5 uur begeleiding krijgen van mevr. Rolinda Veltkamp van Doumée.  

Meer info: www.doumee.nl  

 
 

Paasviering en lunch 
Op donderdag 24 maart houden we met alle kinderen en teamleden een 

Paasviering. Samen staan we dan even stil bij het Bijbelverhaal van Pasen. 

Tussen de middag lunchen we samen. De ouderraad biedt ons een schoollunch 

aan. De kinderen hoeven die dag geen eigen lunchspullen mee te nemen.  

 

Schooldienst 
Op zondag 10 april is er tussen 10:00 uur en 11:00 uur in de PKN kerk van 

Neede een speciale Kisveldschooldienst. De voorbereidingsgroep (dominee 

Lieftink, Roelof en Ellen) komt komende week weer bij elkaar om de inhoud 

verder vorm te geven. Noteert u de datum en tijd alvast in uw agenda?! 
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Promofilmpje Kisveld 
Stagiaire Nienke gaat voor ons een kort promotiefilmpje maken. Dit filmpje 

zetten we dan op onze facebookpagina. Het is de bedoeling dat er vooral 

groepen kinderen van een afstandje worden gefilmd. Een voorbeeld van een 

soortgelijk filmpje vindt u op de facebookpagina van IKC Juliana (Eibergen). 

Mocht u niet willen dat uw kind met de voorkant van haar/zijn gezicht in 

beeld komt wilt u dit dan aan mij doorgeven voor woensdag 16 maart. 

dir@kisveldvco.nl  

 

Informatie avond ‘statushouders’. 
Voor de voorjaarsvakantie meldde ik u al dat ik naar de informatie avond 

‘huisvesting statushouders’ zou gaan. En ik zou u informeren indien er nieuwe 

informatie zou zijn. 

Inmiddels is bekend dat locatie ‘de Braak’ de 1e locatie voor Neede wordt 

waar maximaal 12 statushouders komen te wonen. De locatie naast de school 

is een speciale reservelocatie. Tijdens de avond kwamen er namelijk van 

verschillende mensen alternatieven voor locatie ‘Hondelinkweg’. De gemeente 

is van mening dat deze alternatieven mogelijk goede opties zouden kunnen 

zijn. Er zijn dan ook gesprekken tussen gemeente en indieners van deze 

alternatieven.  Zodra daar meer over bekend is informeer ik u ook weer. 

 

Vanuit groep 1/2  
Aan het eind van de nieuwsbrief staan weer 3 mooie collages. Op de collages 

foto’s van het bezoek aan de Needse molen en bakker Stroet, het thema ‘de 

bakker en de molen’ in de klas, de Leefwijsles over gezond eten en de AMV+ 

muziekles  van groep 1-3 met de boomwhackers. 

 

 

Vanuit de ouderraad 
*Aan het eind van het schooljaar zal Ingrid Klensmann de ouderraad verlaten. 

Er is dan plek voor een nieuw or-lid. Belangstelling? Spreek 1 v.d. or-leden aan 

of mail or@kisveldvco.nl.  

*herinnering ouderbijdrage.  Enkele gezinnen hebben  een herinneringsmail 

van de penningmeester van de or ontvangen i.v.m. de ouderbijdrage die nog 

moet worden overgemaakt. Een deel van die gezinnen heeft inmiddels voldaan. 

Fijn! 

 
Leefwijs, 23 maart 
Op 23 maart staat er in de hal een Leefwijs-marktkraam. In deze kraam 

liggen allerlei producten. Producten die altijd mogen, die af en toe kunnen en 

producten die je niet te vaak moet eten. Alle groepen bezoeken deze ochtend 

de kraam even. Er wordt ook een gezonde snack gemaakt o.l.v. iemand van 

Leefwijs. Wilt u helpen, dan bent u van harte welkom op 23-03. Via 

Basisschoolnet volgt nog een uitgebreide uitnodiging. 

www.kisveldvco.nl        info@kisveldvco.nl     @KisveldNeede 
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